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projetos Academic Working Capital (AWC) e Ba-

teria do Instituto TIM para o formato online sem 

afetar a qualidade das ações; lançamos mais um 

curso na plataforma TIM Tec que, em dezembro, 

atingiu o marco de 200 mil alunos; e apoiamos 

149 universitários com a programa Bolsas Insti-

tuto TIM-OBMEP. Atuamos junto com as organi-

zações Instituto Biomob e Instituto Dara forta-

lecendo ações focadas em segurança alimentar 

voltadas para pessoas com deficiência e em situ-

ação de vulnerabilidade social. Finalizamos o ano 

com um novo parceiro: a ONG One By One, que 

oferece inclusão para pessoas com deficiência. 

Acreditamos na construção de um novo pacto so-

cial capaz de promover o desenvolvimento huma-

no e envolver a mobilização de diferentes atores.

Este Relatório de Atividades traz o registro desses 

projetos e ações executados ao longo do ano de 2021.

O ano de 2021 foi extremamente 
desafiador em função da pandemia 
de Covid-19 e seus desdobramentos, 
nos mostrando mais do que nunca a 
importância de uma sociedade unida 
em prol do bem de todos.

Mensagem

O Instituto TIM seguiu com a sua contribuição 

para solucionar os desafios de hoje e do futuro 

do Brasil, realizando projetos por um mundo mais 

conectado, inovador e impulsionando a educação 

a novas oportunidades por meio da tecnologia.

Inspirados em manter a nossa missão cumprimos 

com êxito a tarefa de adaptar a metodologia dos 
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Fundado em 2013, o Instituto TIM tem como missão 
criar e potencializar ações e estratégias inovadoras 
para a democratização do conhecimento, ciência 
e tecnologia, que promovam o desenvolvimento 
humano no Brasil.

Nossos Princípios
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Trabalho
O Instituto TIM acredita que as inovações 

tecnológicas são a base de uma nova 

forma de trabalho. Por isso, investe na 

criação e democratização de recursos e 

estratégias de ensino que promovam a 

inclusão tecnológica produtiva de jovens.

Inclusão
O Instituto TIM acredita que as pessoas 

têm o direito de aprender sobre as novas 

tecnologias de informação e comunica-

ção e como elas influenciam suas deci-

sões cotidianas. A inclusão tecnológica 

é um ato pró-cidadania e contribui para 

uma vida melhor. Por isso, o Instituto in-

veste na criação e democratização de es-

tratégias e recursos para difusão desses 

conhecimentos.

Ensino
O Instituto TIM acredita que toda criança e jovem 

tem direito a uma educação em ciência e em mate-

mática que represente os avanços da produção de 

conhecimentos dessas áreas. Por isso, investe em 

projetos inovadores, promove a formação de pro-

fessores da rede pública, apoia museus e centros de 

ciência e tecnologia, cria e democratiza estratégias 

e recursos didáticos que contribuam para o ensino 

das ciências e matemáticas.

Aplicações
O Instituto TIM acredita que as inovações tecnológi-

cas devem servir ao desenvolvimento humano. Por 

isso, investe para encontrar aplicações e soluções 

tecnológicas que contribuam para melhorias do tra-

balho de instituições que atuem com esse objetivo.

Nossos Princípios
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Projetos e Ações 2021
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As atividades semanais da Bateria foram realiza-

das de forma remota. O projeto também ofereceu 

atividades de expressão corporal e canto aos jo-

vens ritmistas. Ao longo do ano, eles aprenderam 

lições musicais teóricas, tocaram e cantaram mú-

sicas do repertório popular brasileiro, aprenderam 

movimentos de danças brasileiras e tiveram con-

tato com fundamentos do canto. Também apren-

deram a tirar sons dos mais diversos objetos, como 

panelas, copos e embalagens – instrumentos con-

feccionados por eles durante os encontros. Além 

dos professores e da equipe de monitores do proje-

Ação que promove a educação 
musical de crianças, jovens e adultos 
da cidade do Rio de Janeiro, muitos 
deles com deficiência.

Bateria do 
Instituto TIM

to, as aulas ao vivo foram acompanhadas por uma 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

pela psicóloga que dá assistência aos participan-

tes. Em dezembro, foram entregues cestas de Na-

tal para todos os integrantes da Bateria. Esse ciclo 

finalizou em abril de 2022. No total, o projeto ofere-

ceu, em 2021, 70 horas de atividades de formação 

para os 50 integrantes em 31 encontros semanais.
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Atuar mais um ano de forma remota não foi fácil, 

mas nós criamos vários exercícios para que todos 

pudessem se encaixar. E todos os sábados foram 

de muita alegria, de descontração, sempre com 

a tela cheia com nosso alunos participando das 

atividades. O propósito principal da Bateria do 

Instituto é promover a inclusão social na vida dos 

integrantes. E como essa inclusão social chega? Ela 

chega através do samba, um ritmo cultural e muito 

democrático. Em 2021, além de batucar, a gente 

cantou, dançou e se divertiu nas nossas aulas.”

Mestre Mangueirinha,  
regente da Bateria do Instituto TIM

“

→  Saiba mais sobre a  
Bateria do Instituto TIM 
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Programa de educação empreendedora que apoia estudantes 
que querem transformar seus Trabalhos de Conclusão de Curso 
da graduação em uma empresa de base tecnológica.

Academic
Working Capital

O programa finalizou a edição 2020/21 com a par-

ticipação de 60 universitários e 8 startups criadas: 

Ânima, aplicativo de monitoramento de redes so-

ciais; Axis Smart Chair, cadeira que corrige a má 

postura; Bilíngua, aplicativo para o ensino de Libras; 

Growing Future, dispositivo de cultivo de cannabis 

medicinal; IBRA, análise e moderação de redes so-

ciais para empresas; Organa Kypseli, pele artificial 

para testes para a indústria cosmética; Kelpie, de-

senvolvimento de componente de selas de cavalo 

e Terapio, aplicativo para pacientes de fisiotera-

pia. O programa encerrou no mês de julho com 

a apresentação dos projetos na Feira de Inves-

timentos, realizada de forma remota e aberta 

ao público. O AWC 2020/21 procurou incentivar 

a criação de projetos que contribuíssem para os 

desafios trazidos pela pandemia de Covid-19. 

Reforçando o compromisso com a diversidade, 

gênero e raça foram incluídos como critérios de 

desempate na seleção dos projetos.
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AWC foi uma experiência desafiadora. Durante o 

programa, a partir das validações pudemos entender a 

raiz do problema e estruturar melhor toda nossa proposta. 

Hoje, estamos participando do Programa Centelha, 

que é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC). Em breve, lançaremos 

o app nas lojas de aplicativos.”

Lucas Silva, Elida Godá e Karla Silva, graduados em 
Design Digital e Letras pela Universidade Federal do 
Ceará e fundadores do Bilíngua

Participar do AWC foi equivalente quase a um mestrado. 

O programa oferece uma gama de ferramentas muito 

boa para que a gente realmente entenda o produto, 

visualizando o problema e a solução. Além disso, conheci 

muitas pessoas que eu nem imaginava conhecer. Criei 

uma rede espetacular por conta do AWC. Sabe quando 

você faz algo e sente que não é bom só para você e sim 

que é bom para toda a sociedade?”

Solange Oliveira, engenharia biomédica,  
participante do AWC edição 2020/21

“

“

→  Saiba mais sobre o AWC
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Bolsa de estudo para medalhistas da Olimpíada Brasileira  
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) que ingressaram 
no Ensino Superior em universidades públicas.

Bolsas Instituto TIM-OBMEP

Em fevereiro, um total de 40 jovens que tinham in-

gressado no processo seletivo de 2017, concluíram o ci-

clo de 48 meses no programa. As Bolsas Instituto TIM-

-OBMEP têm como objetivo contribuir para que jovens 

sem condições financeiras e que moram afastados dos 

grandes centros urbanos, possam cursar a faculdade, 

dedicando-se a ela em tempo integral. Ao longo de 

2021, o projeto apoiou 149 bolsistas em 52 instituições 

públicas de ensino superior em todo o Brasil. A área 

com mais alunos contemplados é a Engenharia, que 

possui 36% dos bolsistas, seguida de Matemática, com 

30%, e Medicina, com 14%. A maioria dos bolsistas se-

guiu com aulas on-line boa parte do ano, retornando 

ao formato presencial gradualmente. Desde seu início, 

em 2015, um total de 317 jovens foram contemplados 

com bolsa Instituto TIM-OBMEP.
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A bolsa foi fundamental para a minha 

permanência na graduação, foi um incentivo 

para o meu desempenho acadêmico e 

suporte financeiro para poder estudar em 

período integral.”

Neurielly Ribeiro da Luz, 21 anos, 
estudante de Engenharia Civil na 
Universidade Federal de Goiás

Por ser de uma família pobre achava que seria impossível 

cursar o ensino superior, pois a universidade é distante 

da minha cidade. Mas já estou no oitavo período de 

Engenharia Eletrônica, na Universidade Federal de Sergipe, 

e sou o único da turma que não reprovou em nenhuma 

disciplina. Eu acredito que só foi possível devido ao auxílio 

financeiro da bolsa. Faço parte do Grupo de Pesquisa em 

Robótica e estudo braços robóticos.”

David Oliveira Santos, 22 anos, estudante de Engenharia 
Eletrônica, na Universidade Federal de Sergipe

“

“
Relatório de Atividades 2021
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Sou filho de um casal de agricultores e sempre estudei 

em escola pública. A Bolsa me auxiliou de forma 

integral durante o curso, desde custear o deslocamento 

casa universidade, refeições, material escolar, um 

notebook melhor, a mensalidade da internet, entre 

outras despesas. Assim eu não precisei trabalhar 

durante o curso e pude me dedicar de forma exclusiva. 

Estou finalizando a Licenciatura em Matemática e fui 

aprovado no Mestrado Acadêmico na UFPI.”

Luís Estevão de Sousa Vieira, 21 anos, estudante  
de Matemática na Universidade Federal do Piauí

“

→   Saiba mais sobre as Bolsas Instituto TIM-OBMEP
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Plataforma online do tipo MOOC (massive open online 
courses) que disponibiliza cursos livres e gratuitos 
voltados à educação profissional e tecnológica.TIM Tec
Em 2021 o TIM Tec atingiu a marca de 200 mil usuá-

rios cadastrados que utilizam a plataforma para se 

aprimorar profissionalmente ou para desenvolver 

novas competências. Em julho, um novo curso foi 

disponibilizado, “Conectividade: a transformação 

digital do Agronegócio” é voltado para trabalha-

dores e empresários do agronegócio , estudantes 

e qualquer pessoa interessada em entender a rela-

ção entre o campo e as novas tecnologias. As au-

las abordam os aspectos históricos do agronegócio 

e do uso de tecnologias, as quatro revoluções pe-

las quais o setor já passou e as mudanças trazidas 

pelas novas Tecnologias de Informação e Comuni-

cação. TIM Tec oferece 32 cursos divididos em oito 

áreas do conhecimento: empreendedorismo, pro-

dução de textos, novos recursos de aprendizagem, 

desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de e 

books, programação mobile, criação de websites e 

desenvolvimento de softwares.
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Nós, da Companhia de Tecnologia da 

Informação do Estado de Minas Gerais 

(Prodemge), acessamos a plataforma  

TIM Tec via link, para uso interno.  

Os cursos são excelentes. Parabéns  

pelos conteúdos de qualidade!”

Lilian Patrícia Santos, 48 anos, 
 responsável pela área de EAD do Prodemge

Quando me deparei com a oferta de aulas 

disponível, percebi que havia encontrado uma 

mina de ouro. Fui aluna do curso ‘Arquitetura 

da informação e projeto de sistemas’ no 

primeiro semestre de 2021. Eu fiquei surpresa 

com a qualidade do conteúdo oferecido 

por ser tudo gratuito. É uma oportunidade 

de aperfeiçoamento para quem atua com 

tecnologia e não tem condições de arcar  

com formações da área, que são caras.”

Camila Simões Pereira Mestrinari,  
21 anos, designer de interfaces

Até o momento eu já finalizei cinco cursos 

do TIM Tec e gostei muito de todos, 

especialmente os de empreendedorismo. 

Estou fazendo outros dois atualmente. 

Conheci o TIM Tec por meio do Centro de 

Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo 

(Cate), da prefeitura de São Paulo, que 

oferece diversas formações, entre elas os 

cursos do TIM Tec.”

Elisangela Constantino Pinna, 43 anos, 
trabalha em escola da rede pública e 
estuda enfermagem

“

““

→   Saiba mais sobre  
o TIM Tec
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Em 2021 o Instituto apoiou a realização da pesqui-

sa “Saúde mental e bem estar dos professores no

contexto da pandemia”. O estudo buscou identi-

ficar como anda a saúde mental dos docentes e

quais foram os impactos da Covid 19 no bem es-

tar desses profissionais. Foram ouvidos docentes

de ensino fundamental de diferentes Estados do 

Brasil da rede pública e privada. Apesar do cenário 

desafiador e das inúmeras dificuldades de adapta-

Iniciativa que desenvolve competências e o gosto pela 
matemática em crianças de escolas públicas adaptando  
a abordagem The Math Circle à realidade brasileira.

O Círculo  
da Matemática  
no Brasil

ção para as aulas remotas, a pandemia fez emer-

gir um sentimento de otimismo nos professores. 

Esse fato foi relatado por 70% dos profissionais 

ouvidos. “O ensino remoto trouxe dificuldades, 

mas os professores já estavam psicologicamente 

esgotados muito antes da crise”, explica o econo-

mista Flavio Comim, responsável pela pesquisa e 

um dos idealizadores do projeto “O Círculo da Ma-

temática no Brasil”.
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No final de 2021, faleceu nos Estados Unidos, aos

88 anos, o professor Robert Kaplan, criador, junto

com sua esposa Ellen Kaplan, da abordagem The

Math Circle, que revolucionou o ensino da mate-

mática no Brasil e em todo o mundo. Seus en-

sinamentos seguem ecoando dentro e fora das 

salas de aulas: em 2021 o Instituto TIM, em parce-

ria com a UNESCO, o livro “Matemática é Liberda-

de: The Math Circle e O Círculo da Matemática do 

Brasil”. Lançado em 2022 e o rganizado por Robert 

Kaplan, Ellen Kaplan e Flavio Comim, a publicação 

conta a história do projeto, que foi realizado por 

sete anos e envolveu mais de 4,7 mil professores 
e 27 mil estudantes, e traz uma série de reflexões 

a artigos sobre o ensino da matemática no Brasil.

→   Saiba mais sobre O Círculo da 
Matemática no Brasil
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Ação educativa que convida professores e estudantes de 
4º e 5º anos do Ensino Fundamental a explorar 7 operações 
intelectuais próprias à produção de conhecimento.

TIM Faz Ciência

Parte do conteúdo que compõe a metodologia do 

TIM Faz Ciência tornou-se Recursos Educacionais 

Abertos (REA) em 2021. Os oito cadernos para o 

professor e o caderno para estudantes estão pu-

blicados sob a Licença Creative Commons (CC BY 

AS), permitindo que sejam usados, adaptados e 

distribuídos por qualquer pessoa. O termo REA foi 

adotado em 2002, durante um fórum da UNES-

CO e desde então vem sendo debatido em todo o 

mundo e chamando a atenção de pesquisadores, 

educadores e governos por representarem uma 

alternativa econômica para a democratização da 

Educação. Os Recursos Educacionais Abertos es-

tão se tornando cada vez mais uma ferramenta 

importante para a ampliação do acesso ao en-

sino e na melhoria da qualidade da educação. 

Entre os anos de 2014 e 2016, o projeto envol-

veu mais de 3,9 mil escolas, 11 mil professores 

e 330 mil estudantes de 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental.

→  Saiba mais sobre o TIM faz Ciência
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Ações na pandemia
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Ações de fortalecimento 
da Segurança Alimentar 
no contexto da Pandemia

Instituto Biomob
Desde 2020, o Instituto TIM apoia a campanha  

Gesto Solidário promovida pelo Instituto Biomob 

com o objetivo de garantir a alimentação de fa-

mílias de pessoas com deficiência e ajudar a dimi-

nuir os impactos sociais gerados pela pandemia. 

A parceria viabilizou a doação de 3.060 cestas bá-

sicas de alimentos garantindo segurança alimen-

tar a 348 famílias em situação de vulnerabilidade 

social em 16 comunidades de Petrópolis, Rio de 

Janeiro, Duque de Caxias, Mesquita e Nova Igua-

çu. A compra dos alimentos que integram a ces-

ta é realizada em pequenos comércios da região 

com objetivo de fortalecer a economia local e 

contribuir para a sobrevivência dos pequenos co-

mércios das periferias.

Instituto Dara
Em abril o Instituto TIM contribuiu com o trabalho 

da organização doando 547 litros de leite especial 

e integral para crianças de 310 famílias ; e uma

mensalidade de salário de uma profissional da 

área de Nutrição, que atua no atendimento direto 

às famílias vulneráveis. O Instituto Dara (antigo

Saúde Criança Renascer) é uma organização da 

sociedade civil que atua para promover a saúde 

e o desenvolvimento humano por meio da im-

plementação e da disseminação de uma aborda-

gem integrada de combate à pobreza. Pioneiro 

no mundo no trabalho intersetorial da saúde, foi 

fundado pela médica Vera Cordeiro, em 1991, com 

um grupo de profissionais do Hospital da Lagoa, 

no Rio de Janeiro.
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O apoio do Instituto TIM foi fundamental para ampliar 

o atendimento às famílias de pessoas com deficiências 

em situação de vulnerabilidade social, além de 

fortalecer o comércio local.”  
Valmir de Souza, diretor do Instituto Biomob

A parceria entre os Institutos TIM e Dara é a prova do 

sucesso da união de esforços de uma organização social 

com o setor produtivo. O resultado é aferido no sorriso de 

uma mãe e de um pai em cada entrega de leite especial 

para os filhos. Esse projeto atendeu 640 crianças de famílias 

em vulnerabilidade social e distribuiu 1124 latas de leite 

especial e integral.” Adriane Menna Barreto, diretora 
executiva do Instituto Dara

Esse auxílio que o Instituto TIM tem nos dado, trouxe 

um enorme alento para uma quantidade enorme 

de famílias daqui da nossa comunidade. Que Deus 

abençoe a todos vocês por tudo que têm feito 

pela gente.” Ana Paula Bianco Mendonça, líder 
comunitária de Valparaíso, Petrópolis-RJ

“
“

“
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Nova parceria
One by One
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No final do ano de 2021, o Instituto TIM firmou par-

ceria com a ONG One By One em duas frentes de 

atuação para 2022: apoio para a realização de duas 

turmas, totalizando 80 alunos, do projeto Educa-

ção Exponencial, de inclusão através da tecnologia 

e a doação de 50 cadeiras de rodas adquiridas por 

meio de uma campanha de voluntariado interna de 

arrecadação na qual a TIM Brasil complementou o 

valor doado pelos seus colaboradores. O Educação 

Exponencial visa a preparação para o mercado de 

trabalho, estimulando habilidades de empreende-

dorismo, STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática) e aprendizado sob demanda (autodi-

data). A iniciativa é voltada para as crianças aten-

didas pela One by One e que possuem capacidade 

cognitiva, e seus familiares, para que todos pos-

sam ter no futuro oportunidades de ingressar no 

mercado de trabalho.

Novo parceiro
One By One
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Muitas pessoas iniciam sem nem saber como 

ligar um computador, mas no final do curso 

é nítido como elas foram completamente 

transformadas, não só no aspecto intelectual, 

mas na parte técnica. É incrível.”

Júlia Carneiro Novaes, 16 anos, monitora e 
ex-aluna do programa Educação Exponencial

Eu faço parte da One by One há mais de dez anos 

e a organização me ajudou em muitos momentos, 

dando suporte para as necessidades da minha filha, 

como acompanhamento psicológico e fisioterapia. 

Eu também faço um curso voltado para mães, 

de empreendedorismo. Depois que a One By One 

entrou na minha vida, muita coisa melhorou.”

Miriam Firmino, mãe de Mariana  
atendida pela One by One

“

“
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